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Tekst indsættes
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ERGONOMI



Om årets træf

Arbejder du med personer, der har brug for din hjælp til at klare de praktiske aktiviteter fx personlig hygiejne 
eller påklædning?

Og er det desuden din opgave at vejlede dine kolleger i, hvordan de kan udføre forflytninger uden at de selv eller 
borgerne kommer til skade?

Så kom på Fagligt træf, hvor du kan få inspiration og ny viden. Du får også mulighed for at mødes med og dele 
dine erfaringer med kolleger fra andre arbejdspladser. 

Fokus på Fagligt træf 2011 vil være det konkrete forflytningsvejlederarbejde  - værktøjer og metoder i 
hverdagen.

På Fagligt træf vil du: 
- møde spændende oplægsholdere i plenum
- få mulighed for at deltage i en række forskellige workshops, hvor du kan fordybe sig i emner, som er 

relevante for dig som forflytningsvejleder
- høre andre arbejdspladser og aktører inden for arbejdsmiljø fortælle om deres projekter 

Vi har desuden inviteret en række producenter og leverandører af hjælpemidler, som kunne interessere 
forflytningsvejledere. Forhandlerne vil også arrangere workshops, så du bedre får lejlighed til at tale med dem og 
afprøve deres produkter.

Vi glæder os meget til at se dig og håber, at du vil finde træffet både inspirerende og fagligt
udviklende.

Venlig hilsen

Målgruppe

Fagligt træf er tilrettelagt for forflytningsvejledere, der er ansat på sygehuse, på bosteder for psykisk og fysisk 
udviklingshæmmede, i hjemmeplejen og på plejehjem. Som forflytningsvejleder har du i det daglige opgaver med 
at undervise og/eller vejlede dine kolleger i den gode forflytning og personhåndtering.
 



Program

Mandag d. 5. september 2011

09.00  Ankomst og registrering

09.30  Velkomst

09.45  Forflytningskundskab - de faglige begrundelser for den konkrete forflytningsløsning.
  Udfordringer ved dokumentation, ledelse og oplæring - kogebog eller den faglige frihed?
  v. Per Halvor Lunde, M.Ph. og fysioterapeut.
  Per Halvor Lunde er kendt af mange i forflytningsverdenen som den, der har udviklet og  
  formuleret de forflytningsprincipper, som er de mest udbredte i dag. Per har undervist og lavet  
  projektarbejde i Danmark gennem mange år.

10.30  Pause - mulighed for at besøge udstillinger

11.00-12.30 Workshoprunde 1  
  Vælg mellem 7 forskellige workshops

12.30-14.00 Frokost

14.00-15.00 Markedsplads

15.00-15.30 Pause - kaffe og the med kage

15.30-17.00 Workshoprunde 2

19.00-  Middag

20.30-  Underholdning

Tirsdag d. 6. september 2011

08.45-09.00 Morgensamling

09.00-10-00 Varme hænder løfter i flok - for i fremtiden kan ingen klare sig alene.
  v. fremtidsforsker Anne Skare Nielsen, Futurenavigator.
  Anne Skare Nielsen er fremtidsforsker og partner i firmaet Futurenavigator. Anne er   
  efterspurgt foredragsholder inden for mange områder og bruges ofte i medierne.

10.00-10.30 Pause - kaffe og the

10.30-12.00 Workshoprunde 3

12.00-13.00 Frokost

13.00-15.00 Trivsel og arbejdsglæde som forudsætning for den gode forflytning.
  v. arbejdspsykolog Lise Keller, BAR SoSu
  Lise Keller er arbejdspsykolog og har gennem en årrække været med til at udvikle mange  
  af BAR SoSus værktøjer til psykisk arbejdsmiljø. Lise har desuden været med til at planlægge  
  og gennemføre aktiviteter inden for ergonomisk arbejdsmiljø.

15.00  Farvel og tak for denne gang. Hjemrejse



Valgfrie workshops

Vælg 3 workshops ved tilmelding
Der vil være mulighed for at deltage i 3 ud af 7 workshops, og du bedes markere dine ønsker på tilmeldingsblan-
ketten. Vi vil så vidt muligt bestræbe os på at opfylde jeres ønsker, men forbeholder os ret til at placere jer i an-
dre workshops, hvis der er for mange, der ønsker den samme workshop.

1.  Ny teknologi og forflytning - hvad har det med hinanden at gøre?
  Teknologien skal løse mange problemer, men kan vi også gøre forflytninger lettere og mere  
  hensigtsmæssige med ny teknologi? Er teknologi lifte og robotter eller er der andre ting,  
  som kan forbedre forflytningsarbejdet? I workshoppen vil Susanne Rasmussen, Teknologisk  
  Institut, forsøge at besvare spørgsmålet. Hun vil dels forsøge at afgrænse, hvad der er ny  
  teknologi i forhold til avancerede hjælpemidler, dels give eksempler på spændende nye tekno- 
  logiske løsninger indenfor fx planlægning og kommunikation. Endelig vil hun sammen med 
  deltagerne udforske, hvilke muligheder og begrænsninger, ny teknologi byder på, hvilke krav  
  stiller det til medarbejderkompetencer og hvad skal der i øvrigt til organisatorisk for at for det  
  til at fungere?

  v. Susanne Rasmussen, Center for Arbejdsliv, Teknologisk Institut.
  Susanne Rasmussen er ergoterapeut. Hun har flere års erfaring med arbejdsmiljø og forflyt- 
  ning, og har de seneste 2 1/2 år på Teknologisk Institut beskæftiget sig med ny teknologi i 
  arbejdslivet.

2.  Instruktion af personalet - hvordan kan vi klare den forpligtelse?
  Ifølge arbejdsmiljøloven har arbejdsgiveren pligt til at sørge for, at personalet er instrueret i at  
  udføre arbejdet, så de kan udføre det sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Mange ste- 
  der skriver man lange romaner i patienternes eller borgernes kommunikationsbøger. Men er det  
  altid den mest hensigtsmæssige måde at gøre det på? Andre steder har man forsøgt sig med  
  visuelle kommunikationsmidler i form af billeder, små film og lignende. I workshoppen vil Mari- 
  anne Nielsen fra Arbejdsmiljøeksperten sammen med deltagerne undersøge, hvordan jeres ar- 
  bejdspladser bedst kan leve op til instruktionsforpligtelsen i Arbejdsmiljøloven, og særligt hvor- 
  dan forflytningsbeskrivelserne bliver mest optimale at lave og bruge.

  v. Marianne Nielsen, Arbejdsmiljøeksperten.
  Marianne Nielsen er ergoterapeut. Hun har 18 års erfaring med arbejdsmiljø og har især be- 
  skæftiget sig med arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren, hvor hun bl.a. har medvirket i  
  udarbejdelsen af Forflytningsbeskrivelser i hjemmeplejen og døgnplejen.



3.  Høj faglighed og god forflytningsteknok - kan det gå hånd i hånd?
  Kan det lade sig gøre både at yde en god socialpædagogisk eller plejemæssig indsats med re- 
  spekt for den enkelte bruger og at fremme et godt ergonomisk arbejdsmiljø? Hver dag må der  
  træffes valg, hverdagen er fuld af dilemmaer:
  • Hvordan kan man tilrettelægge aktiviteter for borgerne, der også tager hensyn til arbejdsmil- 
     jøet? Kan det betyde, at der er nogle aktiviteter vi må fravælge?
  • Skal brugernes bolig nødvendigvis ligne en hospitalsstue, hvor der er en masse hjælpemidler,  
     plejeseng mm.?

  v. Jeanette Spangsberg, ledende terapeut, Jonstrupvang bebyggelsen.
  Jeanette Spangsberg er ergoterapeut og leder af terapien på Jonstrupvang bebyggelsen, som  
  er et bosted for spastikere. Terapiens opgaver er både træning af beboerne og vejledning om- 
  kring hjælpemidler og ADL-funktioner.

4.  Når indretningen spænder ben for den gode forflytning
  Hvordan kan boligen indrettes til personer, der på en eller anden måde har behov for hjælp til  
  personlig pleje og forflytninger? Og hvad er det for dilemmaer, du som forflytningsvejleder  
  kommer til at stå i, når du i dialog med borgeren skal ændre på indretningen i hjemmet? På  
  workshoppen vil Svend Erik Christensen sammen med deltagerne finde ud af, dels hvad det er, I  
  skal være særligt opmærksommme på i indretningen, dels hvordan I kan tage dialogen   
  med borgeren om dette.

  v. Svend Erik Christensen.
  Svend Erik Christensen er arbejdsmiljøkonsulent i BAR SoSu. Han har over 30 års erfaring med  
  arbejdsmiljø i social- og sundhedssektoren. I de seneste år har han særligt beskæftiget sig  
  med indretning, byggeri og byggeprocesser.

5.  Aikido - en metode til konflikthåndtering
  Aikido er en japansk kampkunst, som forsøger at lære den enkelte at håndtere konflikter og  
  relationer på en rationel, ikke-aggressiv og ikke-konfronterende facon. Brugt i forhold til bor- 
  gere, patienter eller beboere vil det hjælpe jer til at skabe forudsigelighed i relationen, så po- 
  tentielle konfliktsituationer kan forebygges. Workshoppen vil være en vekselvirkning mellem  
  teori og praktiske øvelser.

  v. Jørn Kruse Pedersen og Poul Hauerbach, Aktiv Ro.
  Aktiv Ro arbejder ud fra Ki Aikido-principperne. Ki betyder, frit oversat, noget i retning af energi,  
  bevidsthed eller væren. Aikido bliver tit oversat til ”vejen til harmoni”, men kan også tillægges  
  andre betydninger fx ”Vejen til helhed”. Begge oplægsholdere har erfaringer med brug af Aikido  
  fra  socialsektoren fx i forhold til udadreagerende autister.



6.  Når eleverne i praktik skal lære forflytning
  Hvor meget kan du forvente, at en social- og sundhedshjælper/-assistent kender til forflytning  
  når du møder ham/hende i praktikken? Hvad lærer de egentlig på skolen om forflytning? I  
  workshoppen vil Hanne Fejerskov fra Social- og Sundhedsskolen i Skive fortælle om, hvordan  
  du som forflytningsvejleder kan bygge videre på dette i praktikken. Workshoppen vil være en  
  vekselvirkning mellem oplæg, dialog og praktiske afprøvninger med udgangspunkt i lærings- 
  stile og en anerkendende tilgang.

  v. Hanne Fejerskov, Social- og Sundhedsskolen i Skive.
  Hanne Fejerskov er fysioterapeut og har undervist i 12 år på de grundlæggende social- og  
  sundhedsuddannelser og på kursus- og udviklingsafdelingen på Social- og Sundhedsskolen i  
  Skive.

7.  Udstillerworkshops
  Som tidligere på Fagligt træf vil I også i år møde en række forskellige sælgere og producenter  
  af hjælpemidler, som udstiller deres produkter. Udstillerne vil hver især planlægge et forløb på  
  ca. 1/2 time omkring deres hjælpemiddel, så I som brugere i praksis får indblik i, hvilke mulighe- 
  der det enkelte hjælpemiddel giver jer i den daglige praksis.
  
  I workshoppen vil I bl.a. møde Vendlet, Brehms Spilerdug og ArjoHuntleigth, men flere udstillere  
  er på vej, så I samlet vil møde mellem 8 og 10 forskellige firmaer.

Markedsplads

På markedspladsen vil I få lejlighed til at møde, snakke med og dele erfaringer med en række arbejdspladser, 
der har gode erfaringer med metoder til at fremme et godt arbejdsmiljø. Flere af arbejdspladserne har brugt 
BAR SoSus værktøjer i deres projekter, en del har fået støtte fra Forebyggelsesfonden og enkelte har vundet 
arbejdsmiljøpriser for deres projekter.

I vil også få lejlighed til at møde en række af de aktører, som er på arbejdsmiljøområdet fx Arbejdstilsynet, 
Forebyggelsesfonden, Pensam m.fl..



Tilmelding

Brug blanket på internettet
For at deltage skal du benytte den elektroniske tilmeldingsblanket på www.forflyt.dk/traef2011.

Tilmeldingen skal ske senest d. 1. juni 2011.

Husk at markere, om du ønsker en ekstra overnatning fra d. 4. til 5. september.

Priser (pr. person)

Indkvartering i enkeltværelse  3.000 kr.
Indkvartering i dobbeltværelse  2.650 kr.
For deltagelse uden værelse  2.300 kr.
Ekstra overnatning fra 4. til 5. september 950 kr.

Priserne er inkl. moms, ophold, deltagermateriale og fortæring (2 x frokost, 1 middag, 1 overnatning med mor-
genmad samt drikkevarer til måltiderne og kaffe og the i pauserne).

Kontakt
Spørgsmål vedrørende det faglige indhold på Fagligt træf rettes til Marianne Storm, tlf. 20 90 68 13, 
e-mail mst@3bar.dk.

Spørgsmål vedrørende den praktiske afvikling af Fagligt træf rettes til Ritta Bjerre, tlf. 41 33 25 80,
e-mail rbj@3bar.dk.


